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Yttrande över fördjupad utredning
avseende utländska eID-handlingar och
svenska identitetsbeteckningar
Dnr 01381-2019

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
Regeringen har genom beslut den 17 maj 2018 lämnat i uppdrag till Skatteverket att vidareutveckla promemorian med syfte att möjliggöra ökad gränsöverskridande åtkomst till svenska digitala myndighetstjänster för personer
med utländsk eID-handling. Skatteverket bedömer att det i nuläget inte är
lämpligt att skapa en koppling mellan en utländsk eID-handling och användarens personnummer eller styrkta samordningsnummer. De föreslår istället
att användaren först efter en fysisk inställelse hos polisen ska kunna få en
koppling registrerad.
Region Norrbotten ställer sig positiv till förslagen då de ligger i linje med
regionens digitaliseringsstrategi för framtidens hälsa och vård och ger en
ökad tillgänglighet till digitala vårdtjänster.

Ärendet
I maj 2018 lämnade regeringen ett uppdrag till Skatteverket att vidareutveckla myndighetens promemoria ”Koppling mellan europeiska eIDhandlingar och svenska personnummer eller styrkta samordningsnummer ”
(Fi2018/02044/S3) och lämna förslag som syftar till att möjliggöra ökad
åtkomst till svenska digitala myndighetstjänster.
För att tillräcklig säkerhet ska uppnås genom hela identifieringsprocessen
behövs säker grundidentifiering av användaren vid tilldelning av samordningsnummer. (Ett samordningsnummer kan användas av svenska myndigheter som identitet på personer som inte är eller har varit folkbokförda
i Sverige, men ändå är registrerade i folkbokföringsdatabasen t.ex. utländska personer som arbetar tillfälligt i landet.)
Detta kan enligt Skatteverkets uppfattning bara utföras vid personlig inställelse. I dagsläget ansvarar den myndighet som begärt tilldelning av samordningsnumret för identifieringen och avgör själv hur identifieringen ska gå
till.
För att möta risker och utmaningar med ett kopplingsregistersystem föreslår
Skatteverket en inledande tvåstegsmodell där användaren först efter fysisk
inställelse hos polisen kan få en koppling registrerad mellan sin utländska
eID-handling och sitt svenska personnummer eller samordningsnummer.
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Skatteverket bedömer att det finns ett behov av en central kopplingstjänst
och tillhörande kopplingsregister och att det för närvarande inte är lämpligt
att skapa en koppling mellan en utländsk eID-handling och en användares
styrkta samordningsnummer.
Skatteverket föreslår även att kopplingsregistret ska regleras med samma typ
av sekretess som gäller för folkbokföringsdatabasen.
Skatteverket ska ansvara för kopplingsregistret och tjänsten för att registrera
koppling och polisen för identifieringskontrollen och handläggningen vid
registrering av kopplingsärenden. Utlandsmyndigheter i Europa som är
passmyndigheter har enligt Utrikesdepartementet för närvarande inte resurser eller kompetens nog för att utföra identifieringskontroller. Skatteverket
anser därför att de inte i inledningsskedet bör registrera kopplingar.
De kostnadsmässiga konsekvenserna av förslaget förväntas för Skatteverket
uppgå till 12,3 miljoner kronor för utveckling av systemet och därefter 7,8
miljoner kronor per år för drift och förvaltning. Polisens kostnader förväntas
uppgå till 128 000 kronor för utbildning av personal samt 350 kronor per
besökande användare.
Bilagor:
Remissyttrande fördjupad utredning avseende eID-handlingar och svenska
identitetsbeteckningar
Protokollsutdrag skickas till:
i.df.remisser@regeringskansliet.se
Verksamhetsdirektör
IT/MT direktör
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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